
 
EDITAL 002-17 

 
TRANSFERÊNCIA PARA O CURSO DE MEDICINA DA 

FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS 
 
O Vice-Diretor da Faculdade de Medicina de Campos, Prof. Paulo Gustavo 

Araújo, no uso de suas atribuições torna público a abertura de inscrições para o 

processo de transferências de graduação em Medicina da IES, visando à 

seleção para o 1° semestre letivo de 2017. 

I - DO OBJETO: 

Preenchimento de vagas no Curso de Medicina da Faculdade de Medicina de 

Campos para o primeiro semestre de 2017, conforme disponibilidade abaixo 

descrita.  

II - DAS INSCRIÇÕES:  

2.1 As inscrições dos candidatos ao processo de transferência deverão ser 

realizadas no período de 13 de março a 17 março de 2017, de 2ª a 6ª feira, das 

9 às 17 horas, na Secretaria Acadêmica da Faculdade de Medicina de 

Campos. 

2.2 A inscrição dos candidatos ao processo de Transferência, far-se-á de 

acordo com as seguintes normas: 

a) O candidato deve estar regularmente matriculado em Curso de Medicina 

autorizado e/ou reconhecido pelo MEC ou Conselhos Estaduais de Educação; 

b) O candidato ou seu representante legal deverá comparecer à Secretaria 

Acadêmica da Faculdade de Medicina de Campos, na Av. Alberto Torres, 217 - 

Centro - Campos dos Goytacazes- RJ - de 2ª a 6ª feira no horário de 09 às 17 

horas,  para preencher formulário de solicitação de inscrição para seleção, com 

vista à transferência para o período letivo de 2017/1, munido da documentação 

necessária. 

c) A FMC reserva-se o direito de não aceitar  FIES aderido após 2014.  



III - DA DOCUMENTAÇÃO: 
No ato da inscrição devem ser entregues os seguintes documentos: 

3.1 - Histórico Escolar (original e atualizado), contendo informações do 

vestibular; 

3.2 - Programas dos Componentes Curriculares cursados em Curso de 

Medicina (original, carimbado e rubricado pela IES de origem), 

3.3 - Declaração de matrícula no curso de Graduação em Medicina contendo: 

a) número do Decreto e a data de publicação em Diário Oficial, da autorização 

e/ou reconhecimento do curso; 
b) comprovação de ausência de Pendência Judicial. 

3.4- Em nenhuma hipótese será aceito qualquer documento 

extemporaneamente. 

IV – DA TAXA DE INSCRIÇÃO:  
4.1 – O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de 

R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), na tesouraria da FMC e apresentar o 

comprovante no ato de inscrição. 

V- DAS VAGAS: 
5.1 – As vagas são resultantes de abandono de curso, trancamento ou 

cancelamento de matrícula e repetência, remanescentes do Edital anterior, 

conforme quadro a seguir: 

 
PERÍODO Nº DE VAGAS 

2º 02 
  
5.2 – Caso surjam novas vagas, não relacionadas no quadro acima, serão 

aproveitados os candidatos que participaram deste processo seletivo e foram 

classificados como suplentes. 

 

VI - DA SELEÇÃO: 
6.1 - A seleção será procedida pela Comissão de Seleção de Alunos do Curso 

de Medicina, de acordo com as normas estabelecidas em portaria interna 

própria. 

6.2 - Os candidatos classificados poderão ser matriculados no período do curso 

selecionado pela Comissão de Seleção de Alunos do Curso de Medicina, 

considerando-se as vagas disponibilizadas e a equivalência de componentes 

curriculares já cursados na IES de origem. 



6.3 - O deferimento do pedido da transferência pretendida ficará condicionada 

ao cumprimento da equivalência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da 

carga horária e conteúdo programático em cada Componente Curricular de 

serie anterior cursada na Instituição escolar de origem, em relação a cada 

Componente Curricular correspondente do Curso de Medicina da Faculdade de 

Medicina de Campos, podendo ainda, ocorrer aproveitamento parcial de 

Componente Curricular, cursado na IES de origem, desde que tenha 

equivalência mínima de 50% (cinquenta) de carga horária (CH) e 50% 

(cinquenta) de conteúdo programático (CP). 

6.4 – Só serão analisados históricos de curso de Medicina, independente de 

outros cursos já frequentados pelo candidato. 

VII – DA CLASSIFICAÇÃO: 

O candidato será classificado através dos critérios estabelecidos na Portaria 

VICE DIR nº 03/2014 e na Portaria DIR ACAD nº 13/2012. A classificação será 

disponibilizada na Secretaria Acadêmica. 

VIII - DOS RESULTADOS: 
O(s) candidato(s) classificado(s) para a vaga(s) disponível (disponíveis) 

será(ao) convocado(s) por e-mail e via telefone para se apresentar(em) à 

Secretaria da Faculdade de Medicina de Campos, em data a ser definida na 

própria convocação, a fim de receber (em) as instruções necessárias para 

matrícula. 
IX - PARA FINS DE MATRÍCULA 
9.1 - Documentos exigidos para matrícula conforme Regimento da Faculdade 

de Medicina de Campos; 

 
 

Campos dos Goytacazes, 10 de março de 2017 

 

 

Prof. Paulo Gustavo Araujo 

Vice Diretor e Coordenador de Transferência da FMC 

 


